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Welkom 

 

Van harte welkom bij onze watersport vereniging “De Leijen”. 

 

Voorwoord. 

Dit boekje is gemaakt door Anneke Kiers en Harrie Heemstra om nieuwe leden maar ook 
andere geïnteresseerden allerlei informatie te verschaffen over watersport binnen en 
buiten onze jachthaven te Rottevalle. 

 

We hopen dan ook dat u er wat aan heeft. 

We wensen u e en veilig en plezierig verblijf op het water! 

 

 
Harrie Heemstra, Rottevalle, April 2017.  
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Over ons 
 

De Watersportvereniging "De Leijen" is opgericht op 27 april 1967.  

In de eerste jaren van haar bestaan richtte de vereniging zich vooral op de zeilsport.  
 

Tegenwoordig (2017) heeft het overgrote  
deel van de ongeveer 75 leden een motorboot.  

De watersportvereniging treedt op als 
belangenbehartiger voor zijn leden en organiseert 
cursussen en houdt jaarlijks onder andere een 
gezellige toertocht.  

Daar naast ook bijvoorbeeld onderstaande activiteiten:  

 

 De Algemene Leden vergadering, vaak met “iets leuks/lekkers” gecombineerd. 

 Familie/Vrienden dag bij het paviljoen. 

 Varen met de Rot, “it Rottefalster skûtsje”. 

 Kofferbak verkoop bij onze haven. 

 Les/informatie avond. 

 Het beroemde Captains dinner. 

 Suggesties van leden. 

  

Figure 1. Hoofdbestanddeel Captains Dinner 
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Het Bestuur 

 

Het bestuur van w.s.v. de Leijen bestaat op 1 mei 2017  uit: 
 

Koop Hoekstra (voorzitter)    

Efterwei 7, 9221SK Rottevalle,    

Tel. 0512342443 

email: koop@wsvdeleijen.nl 

 

Harm Jonker (secretaris)    

Haven 1,   9221SR Rottevalle,     

Tel. 0512520349 

email: harm@wsvdeleijen.nl 

 

Gerrie Posthumus (penningmeester)  

Fintsjes 35, 9221TS Rottevalle,    

Tel. 0512341817 

email: gerrie@wsvdeleijen.nl 

 

Harrie Heemstra (website)    

Fintsjes 19d, 9221TS Rottevalle,  

Tel. 06 10571054 

email: harrie@wsvdeleijen.nl 

 

Geke van der Bij (administratie) 

Abel Tasmanweg 43, 9866TB Lutjegast 

Tel. 06 52110812 

Email: geke1992@msn.com 

 Als u een e-mail verstuurd naar bestuur@wsvdeleijen.nl  

 dan ontvangen alle bestuursleden uw bericht. 

 

mailto:koop@wsvdeleijen.nl
mailto:harm@wsvdeleijen.nl
mailto:gerrie@wsvdeleijen.nl
mailto:harrie@wsvdeleijen.nl
mailto:bestuur@wsvdeleijen.nl
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Contributie 

 

De jaarlijkse contributie van de Watersport Vereniging  “de Leijen”  bedraagt slechts €15. 

Nieuwe leden betalen de contributie alleen via automatische incasso of periodieke 
overschrijving, om zo het (vrijwilligers) werk van de penningmeester wat eenvoudiger te 
maken.  

Het bestuur wil u daarbij graag helpen als u bereid bent ons werk makkelijker te maken. 

Dit bedrag dient voor 1 juni overgemaakt te zijn op bankrekening: 

NL66rabo0356404900 t.n.v. WSV de Leijen te Rottevalle. 

 

De Haven 

 

Onze haven is eigendom van de gemeente Smallingerland.  

Het is een zogenaamde opberghaven, dus in principe geen passanten haven, alhoewel er 
meestal wel een plekje is als u een dagje in Rottevalle wilt rondkijken. 
Meldt dit wel even bij de havenmeester. 

 

Havenmeester Rottevalle 

Anneke Kiers   

Haven 22, 9221SR Rottevalle,      

Tel. 0512342662 

email: anneke@wsvdeleijen.nl 

 

Voor informatie over beschikbare ligplaatsen kunt u bij de gemeente terecht.  
Ook de havenmeester heeft meestal een goed overzicht van beschikbare ligplaatsen. 

Faciliteiten: Elektriciteit, drinkwater (0,50 € munt automaat) en afvalcontainer. 

Geen toiletten, geen douches, geen havengebouw 

Takel ( W. Vd Meer). 

mailto:anneke@wsvdeleijen.nl
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Figure 2. Electriciteits palen op de steiger 

 
Figure 3. Botentakel W.vd Meer 
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Regels binnen en buiten de haven. 

 

Ga je voor het eerst zelf varen, bedenk dan dat er op het water net als in het andere 
verkeer ook regels zijn. Vaak is heel logisch of het zelfde als in de auto (rechts heeft 
voorrang). Het kan dan geen kwaad even een cursusje te volgen, zoals vaarbewijs 1. 

Weet u bijvoorbeeld het verschil tussen een groot en klein motorvaartuig?  
En wie heeft er dan voorrang?  
En dan de jargon zoals bakboord, stuurboord, mijlen en knopen... 

Verder hebben we hieronder even een paar richtlijnen opgesteld voor het varen en 
verblijven in en rondom de haven. 

Regels op het haventerrein. 

 Rijd en Vaar stapvoets. 

 Niet zeilen in de haven. 

 Ruim rommel op (ook als het niet van u is) en gooi het in de afvalcontainer. 

 Als u de laatste bent, doe het hek dan achter u dicht. 

Regels buiten de haven. (Vaarregels watersport) 

 Vaar op de Lits tot aan de Leijen niet sneller dan 5km/u 

 Geen wc spoelen zonder vuilwater tank aan boord. 

 

Algemene vaarregels voor watersport en beroepsvaart 

 Stuurboordswal (Rechts) houden  
Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook 
binnen de betonde vaargeul. 
  

 Pas uw koers en snelheid tijdig aan, wanneer u voorrang verleent aan een ander 
schip. Laat goed zien welke koers u vaart en geef elkaar de ruimte om te 
manoeuvreren. 
  

 Voorkom gevaarlijke situaties en schade aan andere schepen door alert te zijn op 
hinderlijke golfslag of zuiging van uw schip. Minder tijdig vaart. 
  

 Een klein schip moet op zijn motor een snelheid van minstens 6 km/uur kunnen 
behalen op grote wateren, rivieren en kanalen. Daar varen immers ook de 
binnenvaart en zeevaart. 
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De belangrijkste voorrangsregels watersport in volgorde 

 Groot gaat voor klein 
Kleine schepen (tot 20 meter lengte) verlenen altijd voorrang aan grote schepen 
(langer dan 20 meter). Veerponten, passagiersschepen, sleep- en duwboten en 
vissersschepen, die in bedrijf zijn, hebben altijd de rechten van ‘groot’. Ook als ze 
korter zijn dan 20 meter. 
 

 Stuurboord voor bakboord 
Wie in de betonde vaargeul aan stuurboordzijde van het hoofdvaarwater vaart, 
heeft voorrang op schepen die het hoofdvaarwater op willen varen. Een 
uitzondering hierop zijn schepen die uit een betond nevenvaarwater komen varen. 
In deze situatie moeten kleine schepen op het hoofdvaarwater voorrang verlenen 
aan grotere schepen die van het betond nevenvaarwater komen. 
  

 Zeilschip gaat voor motorschip 
Een klein motorschip* (tot 20 meter) moet voorrang verlenen aan een klein zeilend 
schip (tot 20 meter) of een roeiboot, als hun koersen kruisen en geen van de 
schepen aan stuurboordwal vaart. Een grote motorboot of een groot zeilschip 
verleent in deze situatie voorrang aan het schip dat van stuurboord nadert. *Ook 
een zeilschip wat op de motor vaart wordt beschouwd als een motorboot! 
  

 Motorboten onderling 
Voor kleine motorschepen op ruim water onderling geldt: als hun koersen kruisen 
en geen van de schepen aan stuurboordwal vaart, krijgt het schip dat van 
stuurboord nadert voorrang. 
  

 Zeilschepen onderling 
Een klein zeilschip met het zeil over bakboord heeft voorrang op een klein zeilschip 
met het zeil over stuurboord. Varen ze met het zeil over dezelfde boeg, dan wijkt 
loef voor lij, ofwel, het schip dat het hoogst aan de wind vaart, heeft voorrang. 
  

 Hoofdvaarwater - nevenvaarwater 
Wie vanuit een haven of nevenvaarwater een hoofdvaarwater opvaart dan wel 
oversteekt of andersom, mag andere vaarweggebruikers niet hinderen. Kleine 
schepen moeten altijd voorrang verlenen aan grotere schepen. NB. Het bord B.9 
betekent dat schepen op het hoofdvaarwater altijd voorrang hebben. 
• Op de Waal, Nederrijn, Lek en het Pannerdensch Kanaal geldt de volgende regel: 
groot gaat altijd voor. 
 

 Zie ook: www.varendoejesamen.nl 

 

http://www.varendoejesamen.nl/
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10 Sluizen en beweegbare bruggen 

 
 Snelheid aanpassen 

Voorkom hinderlijke golfslag op de wachtplaatsen wanneer u een sluis nadert of 
uitvaart of wanneer u een beweegbare brug passeert. 
  

 Schipper, wacht op je beurt 
Schepen moeten de sluis invaren in volgorde van aankomst. Dat geldt ook voor het 
afmeren op de wachtplaats. Bij sluizen waar de beroeps- en recreatievaart 
samenkomen, vaart beroepsvaart het eerste de sluis in, tenzij de sluismeester 
anders aangeeft. Dit gebeurt dan vanuit het oogpunt van veiligheid en vlotheid. 
Voor recreatievaart geldt hier: wacht met invaren totdat de beroepsvaart de trossen 
vast en schroeven uit heeft. Houd afstand tot grote schepen. Schroeven uit in 
sluizen is verplicht! 
  

 Niet beleggen in sluizen met verval 
Houd rekening met het verval in de sluis en zorg dat u de touwen (landvasten) 
tijdig kunt laten vieren of aanhalen. 
  

 Vaar vlot door als de brug opengaat. Laat het wegverkeer niet onnodig wachten. 

Marifoongebruik, wel zo veilig 

 Voor de beroepsvaart is minimaal één marifoon verplicht (soms twee marifoons). 
De recreatievaart hoeft niet verplicht een marifoon aan boord te hebben. Maar op 
de grote wateren maakt het gebruik van een marifoon het varen wel een stuk 
veiliger. Met een marifoon kunt u immers communiceren met de verkeersposten, 
kustwacht, bedienaars van sluizen en bruggen en andere schepen. Hierbij geldt 
altijd: houd gesprekken kort en bondig. Wie een marifoon heeft, moet een 
bedieningscertificaat, een vergunning en het handboek Marifonie aan boord hebben. 
(staan ook in Wateralmanak deel 1) Voor een marifoonvergunning hoeft niet 
betaald te worden, zie www.agentschaptelecom.nl 

 

Belangrijke telefoonnummers 
Algemeen alarmnummer                            112 
GGD Fryslân                                              088-2299222 
Milieualarmnummer                                    058-2122422 
Politie Fryslân                                             0900-8844 
Provincie Fryslân (algemeen)                      058-2925925 
Provincie Fryslân (brugbedieningstijden)      058-2925888 
Provincie Fryslân (publiekstelefoon)            058-2925524 
VVV informatienummer                              0900-2024060 
Wetterskip Fryslân                                     058-2922222 

http://www.agentschaptelecom.nl/
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11 Verkeers tekens en betonning 
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12 Smoelen van het bestuur 

 
Afbeelding 1. Koop Hoekstra 
(Voorzitter) 

 
Afbeelding 2. Harm Jonker (secretaris) 

 
Afbeelding 3. Gerrie Posthumus 

(penningmeester) 

 
Afbeeldng 4. Harrie Heemstra, 
 auteur en webmaster 
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13 Kofferbak verkoop 
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Vriendelijke groet van de makers van dit boekje, 

Anneke Kiers, 

Harrie Heemstra. 

 
Aan de inhoud van dit boekje kunnen geen rechten ontleend worden. 

Gebruik van de gegevens is op eigen risico 


